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บทท ี1 

ความหลากหลาย 
 

ความหลากหลายนันหมายถึงความแตกต่างทีมีข้อดีและแม้กระทังเป็นสิงทีมีค่าเป็นจุดเด่น

ประจาํตวัของแต่ละคนความหลากหลายของมนุษยน์นัมาจากความแตกต่างของแหล่งกาํเนิดชาติพนัธุ์ 

ครอบครวั เชือชาติ เพศ เพศสภาวะ อายุ อาชีพ การศึกษา สุขภาพ ศาสนา และความเชือทางการเมือง 

ความแตกตา่งหลากหลายเหลา่นีอาจเรียกไดอี้กอยา่งว่ามิตขิองความแตกต่าง 

ความหลากหลาย นันเป็นศัพท์เฉพาะทีใช้กันในหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการการศึกษา 

การเมือง หรือเศรษฐกิจ ซงึแตล่ะวงการก็นิยามคาํนีแตกตา่งกนัไป สาํหรบัวงการการศกึษานนัคาํนีใชเ้พือ

อธิบายและเพือเขา้ใจเด็กโดยเฉพาะ โดยความหลากหลายทีหมายถึงนนัคือความหลากหลายทางเพศ ไม่

ว่าเด็กนกัเรียนจะเป็นผูช้ายหรือผูห้ญิง มีประสบการณก์ารยา้ยถินฐานหรือการอพยพหรือไม่ หรือมีความ

พิการ ซึงเมือเรามองเด็กแต่ละคนดว้ยมุมมองทีเขา้ใจความหลากหลาย เราจะสามารถมองขอ้แตกต่าง

เหล่านีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ เป็นจุดแข็งของเด็กแต่ละคนได ้ดงันนัเป้าหมายสาํคญัคือการทาํใหเ้ด็กทุกคน

เขา้ถึงการศกึษาทีดีทีสดุใหไ้ด ้ 

ในการเมืองนนั กฎหมายถูกบญัญัติขึนเพือปกป้องสิทธิของคนชายขอบ สือก็มีหนา้ทีนาํเสนอ

เรืองราวของคนเหล่านีด้วยความเป็นธรรม ความหลากหลายนันมีหลายมิติ ซึงสามารถดูได้จาก

ภาพประกอบที  1 

 

 

ภาพประกอบที1: มิตขิองความหลากหลาย 
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จากภาพประกอบที  มิตขิองความหลากหลายสามารถอธิบายได ้ดงันี 

x จดุตรงกลาง 

แสดงถึงบคุลิกภาพแกนหลกัของแตล่ะบคุคล เป็นเอกลกัษณที์แตกตา่งจากบคุคลอืน 

x วงแหวนสีนาํเงิน 

แสดงถึงลักษณะประจาํตวั ซึงยากทีจะเปลียนแปลง เช่น เพศ เพศสภาพ อายุ เชือชาติ 

หรือความสามารถทางรา่งกาย เป็นตน้ 

x วงแหวนสีเหลือง 

แสดงถึงแหล่งทีมาอืน ๆ ของความหลากหลาย ซงึเป็นสภาพการณ์ และทางเลือกของแต่

ละบุคคล ตวัอย่างเช่น ภาษาทีพูด ทีทีเลือกอยู่อาศยั และศาสนาทีเลือกนบัถือ หรือเลือกไม่  

นบัถือ 

ความหลากหลายดา้นการทาํงานเป็นสิงทีไม่ชดัเจนเสมอไป แตมี่อิทธิพลตอ่รูปแบบทีผูค้นทาํงาน

รว่มกนั และมีปฏิสมัพนัธก์นั เชน่ ประธาน ผูบ้รหิาร และกลุม่ทีมีทกัษะเฉพาะทาง 

ดงันนัจึงหมายความว่าความหลากหลายนนัเกียวขอ้งกบักลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม เสียงของกลุ่ม

คนเหล่านีมกัถูกละเลย เนืองจากกาํแพงทางสังคม ตวัอย่างเช่น กลุ่มนีอาจเป็นชนกลุ่มนอ้ยทางศาสนา 

หรือชาติพนัธุ ์หรือแมก้ระทงัผูห้ญิงทีอยู่ในสงัคมผูช้ายเป็นใหญ่เองก็ถูกพิจารณาว่าเป็นกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส 

กลุ่มคนเหล่านีมกัจะถูกเหมารวม หรือมกัตอ้งเผชิญกบัความเขา้ใจผิดต่าง ๆ ซึงนาํไปสู่ความคิดเห็นดา้น

เดียวและอคติ ในสภาพแวดลอ้มทีมีความหลากหลาย อคตเิหล่านีเป็นอนัตราย เนืองจากกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส

เหลา่นีอาจจะไมไ่ดร้บัความสาํคญัเทา่ทีควรในสงัคมปัจจบุนั   
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บทท ี2 

ความหลากหลายและการรวมกลุ่มในโรงเรียน 

 

ในบทนีท่านจะไดเ้รียนรูว้า่มิตคิวามหลากหลายตา่ง ๆ นนัสง่ผลกนัอย่างไร รวมถึงรูจ้กักบัศพัท์

เฉพาะ Heterogeneity (ความแตกตา่ง) และ Homogeneity (ความมีลกัษณะเหมือนกนั) ซงึจะชว่ยใหเ้รา

เขา้ใจประเด็นเหลา่นีมีบทบาทสาํคญัอยา่งไรในโรงเรียน 

2.1 การพงึพาอาศัยกัน 

หมวดหมู่ความหลากหลายนนัทบัซอ้นหรือสง่ผลทงัทางบวกและทางลบตอ่กนัและกนั ดงันนัการ

พงึพาอาศยักนัจงึหมายถึงการเกียวพนักนัของกลุม่ตา่ง ๆ สองกลุม่ขนึไป 

 

ตวัอยา่ง: 

เดก็ทีมีความพิการและมาจากตา่งประเทศ (ประเภท: ความสามารถ และเชือชาต)ิ 

เดก็ผูห้ญิงชาวเขา (ประเภท: เพศ และเชือชาต)ิ 

เดก็ผูช้ายทีพิการและตอ้งเรียนซาํชนั (ประเภท: เพศ ความสามารถ และอาย)ุ 

เดก็ฐานะยากจนทีพดูภาษาพมา่ (ประเภท: ฐานะทางเศรษฐกิจ และสงัคม ภาษา) 

 

ศัพท์ภาษาอังกฤษทีใช้กันในวงการการศึกษาสาํหรับคาํว่า การพึงพาอาศัยกัน นันใช้คาํว่า 

Interdependency ซึงมาจากรากศพัท ์Inter ทีแปลว่า ระหว่าง และคาํว่า Dependency ซึงหมายถึงการ

พึงพาอาศยักัน การพึงพากันในทีนีหมายถึงความสมัพนัธก์ันระหว่างความแตกต่างดา้นต่าง ๆ สองดา้น

หรือมากกวา่นนั 

การเป็นสมาชิกกลุม่ ๆ หนงึนนัอาจมาจากการมีอภิสิทธิหรือโอกาสทางสงัคมตา่ง ๆ ซึงแสดงอยู่ใน

ภาพประกอบตอ่ไปนี วงตรงกลางในภาพประกอบสือถึงอาํนาจ ซงึมาจากการอยูใ่นระดบัสงูของสงัคม การ

มีอภิสิทธิตา่ง ๆ หรือมีหนา้ทีทีสาํคญัของสงัคม วงแหวนนีถอดแบบจาก tวงลอ้แห่งอาํนาจu�ซงึสือใหเ้ห็นถึง

ระดบัอาํนาจตา่ง ๆ ทีเปลียนแปลงไปตามสงัคมและวฒันธรรมตา่ง ๆ ในโลกใบนี 
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ภาพประกอบที 2: วงลอ้แหง่อาํนาจ  

 

2.2 ความแตกต่างและความหลากหลาย 

Heterogeneity หรือความแตกต่างนนัเป็นคาํทีมีความหมายกวา้ง ครอบคลุมถึงความแตกต่าง

หลายประเภท คาํนีใชอ้ธิบายความแตกต่างของมนุษย ์เพราะมาจากรากศพัท ์Hetero ทีแปลว่าความ

แตกต่างในภาษากรีกโบราณ ความแตกต่างทีกล่าวถึงนีคือความแตกต่างดา้นอายุ เพศ เพศวิถี สุขภาพ 

ความเชือ สถานะ เชือชาต ิฯลฯ  

Heterogeneity คือคาํตรงขา้มของ Homogeneity (ซงึมาจากรากศพัท ์Homo ทีแปลวา่ เหมือนกนั 

ในภาษากรีกโบราณ) ความมีลกัษณะเหมือนกนันีหมายถึงความคลา้ยคลึงกนัของหนา้ตาแตล่ะคน วิธีการ

แต่งตวั หรือวิธีการแสดงออก  อย่างไรก็ตามมนุษยแ์ต่ละคนก็มีความแตกต่างกันถึงแมจ้ะอยู่ในสงัคมที มี

คา่นิยมเดียวกนัความหลากหลายจึงเป็นคาํทใีช้อธิบายว่าความแตกต่างเหล่านันเป็นสิงทดี ี

สงัคมตา่ง ๆ นนัจงึประกอบไปดว้ยผูค้นทีมีความสามารถหลากหลาย และจะกา้วหนา้ตอ่ไปไดเ้มือ

ทุกคนร่วมมือกันทาํงาน เมือเข้าใจเรืองความแตกต่างและความหลากหลายแล้ว เราควรชืนชมความ

แตกตา่งของบคุคล 
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สิงนีเป็นสิงสาํคญัสาํหรบัคนทีเป็นครูเพราะแมว้่าครูอยากสอนสิงเดียวกันใหก้ับนักเรียนทุกคน         

ครูก็ตอ้งระลึกไวเ้สมอว่านกัเรียนแต่ละคนมีวิธีการเรียนรูที้ต่างกัน เด็กทุกคนมีความแตกต่างหลายดา้น 

และความต่างเหล่านันก็มีความเกียวพันกัน เมืออยู่ในบริบทของโรงเรียนแล้วนัน บางด้านของความ

แตกตา่งอาจจดัการไดย้ากกว่าดา้นอืน หรือมีความจาํเป็นจะตอ้งจดัการดว่นกวา่เรืองอืน ๆ  

 

โรงเรียนเรียนรวม 

เมือเราตระหนกัวา่เดก็ทกุคนมีความแตกตา่งแลว้นนั ระดบัของความแตกตา่งในหอ้งเรียนหนงึหอ้ง

อาจดูเหมือนมีมากเกินไป วิธีทีนิยมใชเ้พือจดัการเรืองนีในปัจจุบนัจึงเป็นการจัดการสอนแบบเรียนรวม            

ซงึเป็นวิธีทียอมรบักนัถึงความหลากหลายของนกัเรียน  

โรงเรียนแบบเรียนรวมมีเปา้หมายใหก้ารศึกษากบัเด็กทกุคนไม่ว่าเด็กคนนนัจะมีพืนเพแบบไหนก็

ตาม ยทุธศาสตรห์ลกั คือการปรบัการสอนและบรรยากาศการเรียนในหอ้งเรียนใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของ

นกัเรียนทุกคน การปรบัเหล่านีอาจทาํไดโ้ดยใชว้ิธีการสอนทีหลากหลาย (เช่น ใชห้ลกัการออกแบบการ

เรียนรูเ้ป็นสากล ดเูพมิไดจ้ากบทที 3) 

 

การรวมทกุคนเขา้ดว้ยกนัเป็นแนวคิดทีตรงขา้มกบัการกีดกนัและการแยกออกจากกลุม่ 

การรวมทกุคนเขา้ดว้ยกนัจงึเป็นแนวคดิทีสาํคญั เราจงึจะอธิบายผ่านภาพประกอบตอ่ไปนี  

 
ภาพประกอบที 3: การกีดกนัและการแยกออกจากกลุม่ 
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การจดัการศกึษาแบบการกีดกนันนั หมายถึงการไมใ่หเ้ด็กบางคนเขา้เรียนในสถานศกึษา ส่วนการ

จดัการศึกษาแบบการแยกออกจากกลุ่ม หมายถึงการใหเ้ด็กบางคนแยกออกไปเรียนอีกหอ้ง ซึงเป็นการ

จดัการเรียนการสอนทีมักจะใชก้ันในการสอนภาษา เนืองจากการสอนจะเป็นไปไดโ้ดยง่ายเมือนักเรียน     

มีระดบัภาษาเดียวกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที 4: การเรียนรวม 

ในทางกลับกัน การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนันมีส่วนช่วยให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษา 

สามารถเขา้เรียนในสถานศกึษาได ้ 

การจัดการเรียนรวม หมายถึงการใหเ้ด็กทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมในโรงเรียน การสอน

แบบเรียนรวมนนัใหโ้อกาสเดก็ทกุคน โดยไมกี่ดกนัเดก็เนืองจากความพิการ อาย ุเพศ ฯลฯ   

การศกึษาแบบการเรียนรวมนนัเป็นการใชส้ิทธิมนษุยชน ซงึบญัญตัอิยูใ่นอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิคน

พิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) บทที 24 เดก็ทกุคนมีสิทธิทีจะ

ไดร้บัการศกึษาโดยไมถ่กูกีดกนั  

หากครูมีเปา้หมายทีจะจดัการเรียนการสอนใหมี้คณุภาพสงูและเป็นไปตามเปา้หมายการพฒันาที

ยังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แล้วนัน ครูทุกคนก็ควรได้รับการอบรมในการจัด

การศกึษาแบบเรียนรวม 
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2.3 ตัวอย่างมิตขิองความหลากหลาย 

ในบทนีจะเป็นการอธิบายมิติของความหลากหลายสองด้าน ในโครงการ ProITEM เราได้

สมัภาษณอ์าจารยห์ลายท่าน ซงึบอกกับเราว่าตอ้งการเรียนรูเ้กียวกับความพิการมากขึน และกล่าวอีกว่า

เขายงัมีความรูเ้กียวกบัการอพยพ ชาตพินัธุ ์และภาษาในระดบัทีคอ่นขา้งตาํ ดงันนัเราจงึเลือกสองประเด็น

นีมาอธิบายเพิมเตมิ 

2.3.1. ความพกิารและความสามารถทางร่างกาย 

ความพิการเป็นเรืองทีซบัซอ้น รายงานขององคก์ารอนามยัโลกกล่าวว่าผูพ้ิการส่วนใหญ่อาศยัอยู่

ในกลุม่ประเทศทีมีระดบัความยากจนสงูกวา่ และมกัตกเป็นเหยือของความรุนแรงและการลว่งละเมิด 

มีมุมมองในการทาํความเขา้ใจความพิการหลายแบบดว้ยกัน เราจะกล่าวถึงสามมุมมองทีใชก้ัน

แพรห่ลายทีสดุ 

Ö มมุมองทางการแพทย:์ 

ในอดีต ความพิการถูกมองเป็นความบกพร่องส่วนบุคคล ผูพ้ิการตอ้งเขา้รบัการรกัษาเพือแกไ้ข

ความพิการ ซึงส่งผลต่อวิธีการเรียนการสอนในโรงเรียน การจาํแนกประเภทแบบนีรูจ้ักกันในนาม 

มุมมองทางการแพทยต์่อความพกิาร 

Ö มมุมองทางกรรม: 

นอกจากนี ยังมีมุมมองต่อความพิการทีมีเฉพาะในบางวัฒนธรรมเท่านัน มุมมองหนึงทีมีใน

ประเทศไทยเรียกวา่ มุมมองทางการกรรม ชาวไทยบางคนมองวา่ความพิการนนัเป็นผลมาจากกรรม 

Ö มมุมองทางสงัคม 

เพือเป็นการแสดงความไมเ่ห็นดว้ยตอ่สองมมุมองขา้งตน้นนั ผูค้นไดเ้รมิตอ่สูเ้รียกรอ้งสิทธิในการมี

สว่นรว่มของตวัเอง ดว้ยเหตนีุ มุมมองทางสังคมต่อความพกิาร จึงเกิดขนึเป็นการนิยามความพิการ

ว่าเป็นปัญหาทางสังคม ทาํให้เกิดมุมมองทีต่างออกไป นันคือ ความพิการนนัไม่ไดถู้กมองว่าเป็น

ปัญหาของแค่บุคคล ๆ หนึงอีกแล้ว แต่เป็นปัญหาทีเกิดจากการทีสังคมและสิงแวดล้อมนันเป็น

อปุสรรคตอ่ผูพ้ิการ ในแง่นีผูพ้ิการจงึถกูมองวา่เป็นกลุม่คนทีถกูกดขีในสงัคม 

มุมมองทางสังคมนนัเกือหนุนการเกิดการเรียนรวมโรงเรียน และสถานศึกษาแบบอืน ๆ อาจมี

บางอย่างเป็นอปุสรรคสาํหรบันกัเรียนบางกลุ่มในการเขา้รว่มกิจกรรมการเรียนรูแ้ละการมีปฏิสมัพนัธ์

กบัเพือน อปุสรรคนีอาจเป็นสิงกีดขวางทางกายภาพในการเขา้ถึงชนัเรียนหรือการใชอ้ปุกรณก์ารเรียน 

หรืออาจเป็นความเขา้ใจผิดวา่ผูพ้ิการไมส่ามารถศกึษาเรียนรูไ้ด ้
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มีหลายวิธีในการจัดการกับอุปสรรคด้านการศึกษาสาํหรับเด็กพิการในโรงเรียน (ดูบทที 3)              

เป็นเรืองสาํคญัทีจะตอ้งใหผู้ป้กครองและเด็กมีสว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหาเหลา่นีดว้ย 

2.3.2 ชาตพิันธุแ์ละการอพยพ (แบบถูกบังคับ) 

การทีมนุษยเ์กิดในภูมิภาค ๆ หนึง การเติบโตมากับจารีตประเพณีรูปแบบหนึง การมีภาษาและ

รูปแบบการใชชี้วิตแบบหนงึ ๆ ลว้นเป็นรากฐานของ vวฒันธรรมw�หรือภมูิหลงัทางชาตพินัธุ ์

รูปแบบการใชชี้วิตของเราอาจแตกตา่งกนัมากแมจ้ะอาศยัอยูใ่นประเทศเดียวกนั นอกจากนียงัเป็น

เพราะสมาชิกในสงัคมบางกลุ่มอาจอพยพไปยงัทีใหม่ มนุษยน์นัยา้ยถินฐานจากทีหนึงไปยงัอีกทีหนึงอยู่

เสมอ ไมว่่าจะเป็นเพือการทาํงานหรือเพือการพกัผอ่น แตอ่าจเป็นเหตมุาจากภยัอนัตรายและสงคราม บาง

คนก็อพยพเพือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ เพือไปอาศยัอยู่กับสมาชิกในครอบครวั เพือศึกษาเล่าเรียน 

หรือเพือหลบหนีจากความขัดแย้ง การดาํเนินคดี การก่อการร้าย และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ใน

ขณะเดียวกนัก็ยงัมีคนบางกลุม่อพยพเพราะผลของการเปลียนแปลงสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิและปัจจยั

ทางดา้นสงิแวดลอ้มอืน ๆ ในชว่งทีผา่นมาเราไดเ้ห็นอตัราการอพยพทีสงูขนึ  

ประเทศไทยมีพรมแดนติดกบัสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว พม่า และกมัพูชา ไทยเป็น

ประเทศทีมีระดบัการอพยพเขา้และออกทีสงูอยูเ่สมอ 

 หากพิจารณาจากสาเหตขุองการยา้ยถินฐาน เราอาจแบง่การอพยพไดเ้ป็นสองประเภท 

1. การอพยพภายใน 

 หมายถึงการยา้ยถินฐานขา้มเขตพรมแดนโดยความสมคัรใจ หากเกิดขึนภายในรฐั ประเทศหรือ

ทวีป จะเรียกวา่การอพยพภายใน 

2. การอพยพทีถกูบงัคบั 

หากบุคคลหนึงตอ้งย้ายถินฐานออกจากประเทศกาํเนิดของตัว เองและไม่สามารถกลับมาได้

เนืองจากความกลัวทีจะถูกดาํเนินคดีจากปัญหาทางเชือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชือทางการเมือง           

และอืน ๆ การยา้ยถินฐานแบบนีจะเรียกวา่การหลบหนี หรือในบางกรณี การอพยพแบบถกูบงัคบั 
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เด็กทียา้ยถินฐานจากทีหนงึไปยงัอีกทีหนึงมกัเจอกับความทา้ทายในโรงเรียน พวกเขาอาจพูดคน

ละภาษา หรือมีรูปรา่งหนา้ตาทีแตกตา่งออกไป สิงนีสามารถก่อใหเ้กิดการเลือกปฏิบตัแิละการถกูรงัแกได ้

ภาษาทีแตกตา่ง รวมถึงพืนหลงัทางการศกึษาทีแตกตา่งหรือทีขาดหายไปนนัสามารถเป็นความทา้

ทายในโรงเรียนได ้การจดัการศึกษาแบบเรียนรวมจะสามารถช่วยเหลือในเรืองนีได ้เนืองจากเป็นการใช้

กลวิธี อาทิเช่น การสอนทีคาํนึงถึงความแตกตา่งทางภาษา การยอมรบัความสามารถในการพูด และการ

สง่เสรมิการรบัภาษา เป็นตน้ 

 

บทตอ่ไปจะเป็นการพดูถึงกลวิธีและตวัอยา่งในการจดัการเรียนรวม 
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บทท ี3 

การจัดการกับความหลากหลายในโรงเรียนเรียนรวม 

 

โรงเรียนเรียนรวมนนัจดัการเรียนการสอนดว้ยความคิดทีว่าครูทุกคนมีความสามารถ และความ

สรา้งสรรคก์ารสอนใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ใจ สิงสาํคญัสาํหรบัการสอนแบบนีคือการเขา้ใจภูมิหลงั ความ

เป็นมา และความตอ้งการของนักเรียนเพือปรับบรรยากาศห้องเรียนและสือการสอนให้เข้ากับผู้เรียน            

ซงึบทตอ่ไปนีจะอธิบายถึงวิธีการสอนแบบเรียนรวม  

การเรียนแบบเรียนรวมนนัมีเปา้หมายเพือใหน้กัเรียนทกุคนมีสว่นรว่ม โดยไมมี่ใครถกูทงิไวข้า้งหลงั 

การจดัการศกึษาแบบนีไม่ไดมี้เพือตอบสนองนกัเรียนทีมีความพิการอยา่งเดียว แตต่อ้งรวมนกัเรียนทกุคน 

ครูตอ้งรูจ้กัสงัเกตสญัญาณทีบง่ชีความไม่เท่าเทียมระหวา่งนกัเรียน และหาทางกาํจดัขอ้จาํกดัเหลา่นี หาก

ครูทาํได ้นกัเรียนก็จะเรียนรูว้่าทุกคนแตกต่างกนั มีจุดแข็งต่างกนั มีความตอ้งการต่างกัน แต่เราสามารถ

เรียนรูซ้งึกนัและกนัได ้

วิธีการหนึงสาํหรบัการจดัการสอนใหเ้ขา้กบันกัเรียนทกุคนคือ การใชก้ารออกแบบการเรียนรูที้เป็น

สากล ซงึจะอธิบายตอ่ในบทยอ่ยถดัไป 

3.1.การออกแบบการเรียนรู้ทเีป็นสากล  

การออกแบบการเรียนรูที้เป็นสากล (Universal Design for Learning หรือ UDL) มีรากฐานจาก

จิตวิทยาการศึกษาและประสาทวิทยา การสอนแบบนีครอบคลมุถึงวิธีการสอนทีตอบสนองการเรียนของ

นกัเรียนแตล่ะคน การจดัการสอนใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของชมุชนในโรงเรียน และการจดัการสอนใหเ้ขา้

กบัวิธีการเรียนทีหลากหลาย 

การตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน 

UDL นนัสามารถนาํมาใชเ้ป็นวิธีสาํหรบัการสอนเพือโรงเรียนเรียนรวมได ้ ครูสามารถใช้ UDL เป็น

แนวทางในการปรบัหลักสูตรของโรงเรียน เนืองจาก UDL เป็นแนวคิดทียืดหยุ่นและนาํไปปรบัใหเ้ขา้กับ

โรงเรียนไดห้ลายรูปแบบ สิงสาํคญัก่อนการปรบัใช ้UDL คือการคาํนึงถึงบริบททางวฒันธรรม และวิธีการ

สอนของครูในแตล่ะโรงเรียน 
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การปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

การปรบับรรยากาศการเรียนใหต้อบสนองความตอ้งการของนกัเรียนทุกคนไม่ไดห้มายความว่า          

ครูตอ้งมีเครืองมือ อปุกรณที์ราคาแพง หรือเขา้รว่มการอบรมทีมีคา่ใชจ้า่ยสงู แตห่มายถึงการทีครูพยายาม             

เขา้ใจความตอ้งการของนกัเรียนแต่ละคน พยายามกาํจดัอุปสรรคทางสงัคมทีกีดกันนกัเรียนออกจากกัน 

และปรับบรรยากาศของห้องเรียนและการสอนให้ไปในทางทีเข้ากับเด็กนักเรียน UDL คือแนวทางที

พยายามปรบัสภาพแวดลอ้มใหเ้ขา้กับทุกคนแทนทีจะไปแก้ปัญหาส่วนบุคคลหรือพยายามแก้ไขความ

พิการของนกัเรียนคนใดคนหนงึ 

วิธีการเรียนรู้ทหีลากหลาย 

เพือใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพ ครูจาํเป็นตอ้งเขา้ใจว่านักเรียนแต่ละคนมีวิธีการเรียนทีต่างกัน 

ดงันนัครูจึงตอ้งคาํนึงถึงวิธีการสือสารของตน ครูอาจตอ้งเตรียมสือหลายรูปแบบเพือตอบสนองต่อวิธีการ

เรียนทีตา่งกนัของนกัเรียน 

3.2. การจัดการกับความแตกต่างในหอ้งเรียน 

วิธีการจดัการเรียนการสอนทีตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลนนัหมายถึงการปรบัสือ

การสอนรวมทงัการปรบับรรยากาศในหอ้งเรียน ในหวัขอ้ถดัไปนีจะอธิบายและยกตวัอยา่งใหท้า่นเขา้ใจ 

ครูอาจตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลไดจ้ากการจดัใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมหรือ

เรียนในแบบทีตนถนดั เชน่ นกัเรียนบางคนอาจจะเรียนไดดี้จากการฟัง หรือจากการดเูทปวีดิโอสนั ๆ โดยที

นกัเรียนคนนนัสามารถดซูาํไดอี้ก หรือเตรียมสือการสอนทีจบัตอ้งไดส้าํหรบันกัเรียนทีถนดัเรียนจากการลง

มือทาํ นอกจากนนัครูยงัอาจคาํนึงถึงความตา่งเหล่านีเมือสงังานหรือการบา้นใหน้กัเรียนแตล่ะคนอีกดว้ย 

วิธีการสอนและการปรบัการเรียนสอนแบบนีทงัหมดนบัเป็น UDL  

3.3. ตัวอย่างกลยุทธส์ําหรับการปรับการสอน/การจัดการสอนแบบตอบสนอง

ความแตกต่าง 

เราสามารถใชก้ลยุทธ์และวิธีการสอนทีหลากหลายเพือใหเ้ข้าถึงนักเรียนทุกคน วิธีการต่าง ๆ 

เหลา่นีรวมถึงการปรบัการเรียนการสอนทกุอย่างใหต้อบสนองตอ่ความตอ้งการของนกัเรียน ตอ่ไปนีจะเป็น

การขยายความกลยทุธแ์ตล่ะแบบและยกกรณีศกึษาทีเราไดเ้ก็บขอ้มลูมาจากโรงเรียนหลายแห่ง และครูอีก

หลายทา่น 
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3.3.1. การปรับภาษา 

การปรบัภาษาของนกัเรียนแตล่ะคนเป็นวิธีการสอนทีตอบสนองความแตกตา่งวิธีหนงึทีใช้

บอ่ย เช่นในหอ้งอาจมีนกัเรียนทีพดูภาษาอืนเป็นภาษาแรก ดงันนัครูจะตอ้งคาํนงึถึงความแตกตา่ง

ของภาษาและระดบัของภาษาทีใชส้อนใหม้ากขนึ 

เราพูดถึง vการสอนทีคาํนึงถึงความแตกต่างทางภาษาw�ในทุกครงัทีมีการปรับภาษา

เพือใหเ้ขา้กับความตอ้งการของนกัเรียน เป้าหมายของวิธีการนีคือ เพือเสริมสรา้งความสามารถ

ทางภาษาโดยรวมของนกัเรียน ครูจะเตรียมหนงัสือทีแตกตา่งกนั ขนึอยูก่บัระดบั ทกัษะ และความ

สนใจของนกัเรียน รวมถึงมีการตดัทอนเนือหาลงเพือใหก้ระบวนการเรียนรูง้่ายขนึอีกดว้ย 

อีกหนึงกลยทุธคื์อ การรวบรวมคาํสาํคญัไวต้รงทา้ยของทกุหนา้ ครูยงัสามารถใชป้ากกา

ขีดเนน้ส่วนทีเหมาะสมกับระดบัภาษาของนกัเรียนได ้ภาพและสญัลกัษณก็์สามารถช่วยนกัเรียน

บางคนใหเ้ขา้ใจเนือหาทีอา่นไดดี้ขนึ บางครงัการขยายขอ้ความใหใ้หญ่ขนึก็ชว่ยเชน่กนั 

นกัเรียนจะไดร้ับพัฒนาการใชภ้าษาแม่ไดดี้ขึนในขณะทีเรียนอีกภาษาหนึงอีกดว้ย เรา

สามารถสนับสนุนไดโ้ดยการให้ใช้ภาษาแม่ในห้องเรียน หรือรวมพืนหลังทางวัฒนธรรมของ

นกัเรียนเขา้ไวก้บัเนือหาการเรียน 

กลยุทธเ์หล่านีเป็นตวัอย่างแนวทางปฏิบตัิทีดีในการสนบัสนนุใหน้กัเรียนเรียนภาษาทีใช้

ในการสอนหอ้งเรียนปกติ การเรียนเสริมหลงัเลิกเรียนก็เป็นทางเลือกทีดีในการเสริมสรา้งความรู้

ของเดก็ 

การแยกนักเรียนออกไปเป็นอีกหอ้งเรียนหนึงในขณะทาํการสอนหอ้งเรียนปกตินนัเป็น

ตวัอย่างทีไม่ดี เป็นการทาํใหน้ักเรียนรูส้ึกอบัอาย และปิดกันนกัเรียนจากภาษาทีใชใ้นการสอน 

และความหลากหลายในชนัเรียน 

3.3.2 การปรับห้องเรียนและสิงแวดล้อมในการเรียน 

ดงัทีกล่าวไวข้า้งตน้ สิงแวดลอ้มในการเรียนนนัเป็นหนงึในปัจจยัทีมีผลเป็นอย่างมากต่อ

การเรียนของเดก็ 

หนึงกลยุทธ์ในการปรบัสิงแวดลอ้มในการเรียนก็คือการสร้างพืนทีเงียบสงบเพือการ

เรียนซงึเป็นทางเลือกทีดีสาํหรบันกัเรียนทีตอ้งการสิงแวดลอ้มทีไมมี่เสียงรบกวนในขณะทาํงาน 

นกัเรียนบางคนจะมีสมาธิทีดีขนึจากตาํแหน่งทนัีงทีแตกต่างกันในหอ้งเรียน ซงึจะเป็นที

ทีนักเรียนถูกรบกวนสมาธิน้อยลง อาจเป็นทีทีอยู่ใกล้ครูหรือกระดาน หรือเป็นทีทีอยู่ห่างจาก
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หนา้ตา่งหรือประต ูบางครงัการเปลียนแปลงเล็กนอ้ยเช่นนีก็สามารถส่งผลตอ่การเรียนของเด็กได้

เป็นอยา่งมาก 

นอกจากนีเป็นเรืองสาํคัญทีครูควรคาํนึงไว้ว่า ครูไม่ควรลงโทษเด็กโดยการย้ายทีนัง          

เพือไม่ใหน้กัเรียนเกิดความรูส้ึกทีไม่ดี โดยครูสามารถสลบัทีนงัของนกัเรียนโดยวางแผนล่วงหนา้

ก่อนจดัการเรียนการสอนได ้

3.3.3. การปรับขันตอนการทาํงานและการดูแลใกล้ชิดจากครู 

เราสามารถปรบัขันตอนการทํางานไดเ้ช่นกัน การปรบันีจะช่วยใหค้รูเดินดนูักเรียนได้

มากขนึและสามารถตอบสนองตอ่นกัเรียนทีตอ้งการการสนบัสนนุมากทีสดุได ้

เมือจดัใหน้กัเรียนทาํงานกลุ่ม บางครงัการจัดกลุ่มทีมีจาํนวนสมาชิกต่างกันก็อาจเป็น

ประโยชนไ์ด ้นกัเรียนบางคนเรียนรูไ้ดดี้ขนึเมืออยูใ่นกลุม่ทีมีสมาชิกนอ้ยกวา่ ในขณะทีนกัเรียนบาง

คนก็เรียนรูไ้ดดี้ขนึเมืออยูใ่นกลุม่ทีมีสมาชิกมากกวา่ 

นกัเรียนทีมีปัญหาดา้นการเรียนรูก็้สามารถเรียนสาํเร็จไดห้ากมีเพือนคู่หูดว้ย ในขณะที

นักเรียนกาํลังทาํงานอยู่คนเดียวหรือทาํงานเป็นกลุ่ม ครูสามารถเขา้ไปนงัและทาํงานร่วมกับ

นกัเรียนหรือกลุม่นกัเรียนทีตอ้งการการแนะนาํจากครูมากทีสดุได ้

3.3.4. วิธีการสอนและสือการเรียนการสอนทแีตกต่างกัน 

วิธีสอนทีมีครูเป็นศูนยก์ลางนันเป็นวิธี ทีดีในการใช้สอนนักเรียนกลุ่มใหญ่ วิธีนีอาจใช้

อุปกรณ์เสริมการสอนอย่างภาพประกอบ การสาธิตเพิมเติม หรือตัวอย่างทีจับตอ้งไดใ้นการ

อธิบายเนือหาทีซับซ้อนและมีความเป็นนามธรรมสูง ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการช่วยได้              

ถา้หากมีความพรอ้ม 

อีกสิงหนึงทีสาํคญัก็คือการนาํเสนอเนือหาการเรียน (ทีใหม่) อย่างเป็นระบบเขา้ใจง่าย 

ระบบการสอนทีดีจะช่วยใหเ้ด็กมองเห็นภาพรวมและตามสิงทีครูสอนไดท้นั ครูอาจใชแ้ผนภาพใน

การบอกนกัเรียนวา่เรียนถึงจดุไหนแลว้ในขนัตอนการเรียน 

ครูสามารถใชก้ารเขียนคาํสงั การบนัทึกเสียง หรือภาพมาแทนทีหรือเสริมการสอนดว้ย

คาํพดูได ้วิธีนีจดัอยูใ่นกลุม่การสอนหลากหลายรูปแบบ (Multimodal Teaching) 

อีกหนงึกลยทุธคื์อการปรบัสือการเรียนการสอนทีมีอยูใ่หเ้ขา้กบัความตอ้งการของนกัเรียน 

ครูสามารถสรา้งสือการเรียนการสอนตามความระดบัสามารถของนกัเรียนทีครูทราบได ้
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3.3.5. ระบบเพอืนช่วยเพอืนและบัดด ี

อีกหนึงกลยุทธ์ทีผ่านการพิสูจน์แล้วนัน คือระบบบัดดี  โดยให้นัก เรียนทีมีช่วง

ความสามารถแตกต่างกนัสนบัสนุนกนัและกนั จากมุมมองดา้นการเรียนรวม เราจะรูจ้กักับความ

แตกตา่ง ความหลากหลายไดก็้ตอ่เมือพบเจอกบัตวัเองเทา่นนั 

หากนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือเพิมเติม ครูสามารถจดัใหมี้ผูช้่วยหรือผูส้นบัสนุนได้

เสมอ คนเหลา่นีไมจ่าํเป็นจะตอ้งเป็นครูการศกึษาพิเศษเท่านนั แตเ่ป็นเพือนหรือบดัดีก็ได ้

3.4. กรณีศึกษา 

3.4.1. กรณีท ี1:  

เด็กชายพอใจ เป็นเด็กชายชาวตา่งดา้ว อาย ุ9 ขวบทีตามพ่อแม่เขา้มาทาํงานในประเทศ

ไทย และมีโอกาสเขา้เรียนในโรงเรียนทีประเทศไทยและเรียนร่วมกับเด็กไทยในระดับชนั ป  3

เด็กชายพอใจสามารถพดูสือสาร และเขา้ใจภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี แตมี่ปัญหาเรืองไม่สามารถ

อ่านและเขียนภาษาไทยได ้คุณครูจึงช่วยเด็กชาย ดว้ยการให้เด็กชายพอใจยา้ยทีนังจากทาง

ดา้นหลงัมานงัใกลห้นา้กระดานแทน เพือคุณครูสามารถดูแลได้ใกลช้ิดขึน อีกทงัใหน้ักเรียนใน

หอ้งเรียนทีเป็นเด็กไทยทีคอ่นขา้งมีความพรอ้ม สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยไดค้ล่อง มาช่วย

ประกบเด็กชายพอใจ เพือเป็นช่วยเหลือในการฝึกอ่านและเขียนภาษาไทย ใชเ้วลาประมาณ 2 

เดือน เดก็ชายพอใจสามารถทีจะเรมิอา่นและเขียนภาษาไทยไดดี้ขนึ 

กลยทุธที์ใช:้ 

Ö การปรบัหอ้งเรียนและสิงแวดลอ้มในการเรียน (3.3.2) 

Ö การปรบัขนัตอนการทาํงานและการดแูลใกลช้ิดจากครู  (3.3.3) 

Ö ระบบเพือนชว่ยเพือนและบดัดี (3.3.5) 

 

3.4.2. กรณีท ี2:  

เด็กนกัเรียนหญิง ตอนนีอยู่ในระดบัชนั ป 4 แต่เนืองดว้ยตอนก่อนทีจะเขา้เรียนไดมี้การ

ติดตามผูป้กครองมาจากต่างจงัหวดั ผูป้กครองมีอาชีพทาํงานก่อสรา้งจึงตอ้งมีการยา้ยสภาพที

ทาํงานไป เรือย ๆ จนกระทังถึงเกณฑเ์ขา้เรียน เด็กก็เข้าเรียนตามเกณฑป์กติแต่มีเหตุใหย้้าย

โรงเรียนบ่อย ๆ ตามการยา้ยสภาพทีทาํงานของผูป้กครอง และขาดเรียนบ่อย  ๆ ทาํใหเ้รียนไม่

ต่อเนือง เด็กผูห้ญิงคนนีเป็นเด็กทีเรียบรอ้ย และค่อนขา้งขีอาย ตอนแรกเหมือนเด็กปกติทวัไป 
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เหมือนจะตงัใจเรียน แตพ่อครูสงัเกตเห็นทีหลงัว่า เด็กนกัเรียนหญิงคนนีอ่านและเขียนยงัไม่คล่อง 

เวลาเรียกใหต้อบคาํถามก็จะเขินอาย ดเูหมอ่ลอย ไมอ่ยูก่บัครูตลอดเวลา ไมม่นัใจและไมย่อมตอบ

คาํถาม ทาํตามคาํสงัไม่คอ่ยได ้อา่นชา้สะกดชา้ พอใหท้าํอะไร ก็ทาํไม่ได ้เพราะไม่ไดฟั้ง ประกอบ

กบั เด็กยงัอ่านเขียนไทยไม่คล่อง ครูก็คิดว่าจะแกปั้ญหาอย่างไรดีเพราะรูส้ึกว่าเด็กมีปัญหาเหม่อ

ลอยมาก ๆ ครูก็เลยแก้ปัญหาอย่างแรกดว้ยการใหเ้ด็กนกัเรียนหญิงคนนียา้ยทีนงัมานงัใกลค้รู 

เพือทีครูจะไดเ้รียกและดูแลอย่างใกลช้ิดมากขึน และอีกปัญหาทีครูตอ้งการแก้ไขคือเรืองอ่าน 

เขียน ยงัไม่คล่อง สะกดยังไม่คล่อง ครูใชว้ิธีการสอน vซ่อมเสริมw�อย่างเขม้ขน้ในวิชาภาษาไทย 

เนน้เรืองสะกดคาํไม่ได ้และเขียนไม่คล่องในตอนเย็นหลงัเลิกเรียนใหก้ับนกัเรียนหญิงคนนี เป็น

ประจาํอย่างสมาํเสมอ เวลาผ่านไปสกัพกัประกอบกบัตอนทีนกัเรียนมีอาการเหม่อลอยครูก็ใชว้ิธี

เรียกและแตะตวันกัเรียน           บอ่ย ๆ เดก็ก็เรมิปรบัตวัและมีพฒันาการทีดีขนึตามลาํดบั 

กลยทุธที์ใช:้ 

Ö การปรบัภาษา (3.3.1) 

Ö การปรบัหอ้งเรียนและสิงแวดลอ้มในการเรียน (3.3.2) 

Ö การปรบัขนัตอนการทาํงานและการดแูลใกลช้ิดจากครู (3.3.3) 

 

 3.4.3. กรณีท ี3: 

 การจดัการเรียน Online ในช่วงโควิด สาํหรบันักเรียนทีไม่ไดพู้ดภาษาไทยเป็นภาษาแม่     

ครูใช้วิธีการอัดเป็นคลิปพร้อมเสียงประกอบส่งให้ผู้ปกครองก่อน  เนืองจากผู้ปกครองอ่าน

ภาษาไทยไม่ได ้โดยใหผู้ป้กครองช่วยนาํคลิป ไปอธิบายกับลูก เช่น การทดลองทาํรุง้กินนาํ ให้

ผูป้กครองช่วยเตรียม อุปกรณ ์ไวก้่อนทีจะเริมเรียน และนดัเวลาเพือมาเจอกัน เช่นส่งคลิปเสียง

อธิบายขนัตอน และการเตรียมอปุกรณต์า่งไวก้่อนในช่วงเชา้และนดัเวลาเรียนในช่วงบา่ย ในคลิป

จะมีอธิบายวิธีการทดลอง เมือถึงเวลาตามนดัก็จะมีการทดลองพรอ้มกัน ใชเ้วลาประมาณครึง

ชวัโมงในการสาธิตและใหเ้ด็กๆ ทาํไปพรอ้มๆกนั ผูป้กครองอีกส่วนหนงึทีไม่สะดวกทีจะเรียน on-

line ใหไ้ปดคูลิปทีครูส่งให ้แลว้ทาํกิจกรรมตามคลิปทีสง่ไป ภายหลงัพรอ้มกบัผูป้กครอง และสง่ผล

การทดลองกลับมาเป็นคลิปวีดีโอมาใหคุ้ณครู จากการใชว้ิธีส่งเป็นคลิปวีดีโอใหก้ับผูป้กครอง

ล่วงหนา้ รวมไปถึงการบา้น ทาํใหค้ณุครูไดง้านส่งกลบัมาประมาณ 90% ดงันนัการส่งคลิปวีดีโอ

ใหล้่วงหนา้ ช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูม้ากขึน เนืองดว้ยผูป้กครองอ่านภาษาไทย และเขียนไม่ได ้
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การส่งคลิปอธิบายจะช่วยทาํใหผู้ป้กครองเขา้ใจมากยิงขนึ และสามารถช่วยนกัเรียนในการเรียนรู้

ไดดี้ขนึดว้ยเชน่กนั 

กลยทุธที์ใช:้ 

Ö การปรบัขนัตอนการทาํงานและการดแูลใกลช้ิดจากครู  (3.3.3) 

Ö วิธีการสอนและสือการเรียนการสอนทีแตกตา่งกนั (3.3.4) 
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แหล่งอ้างองิและข้อมูลเพมิเตมิ 
 

Further reading and Resources  
General documents 

Convention on the Rights of the Child 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx  

Geneva refugee convention 
https://www.unhcr.org/3b66c2aa10  

Agenda 2030, Sustainable Development Goals (SDGs), Goal 4: Education 
https://thailand.un.org/th/sdgs/4  

Education & Migration 

Refugee Education, Agenda 2030 
https://www.unhcr.org/5d651da88d7.pdf  

Education in Displacement 
https://inee.org/system/files/resources/dynamics-and-dilemmas-within-the-education-in-
displacement-ecosystem-report.pdf  

Good practices 
https://www.unicef.org/thailand/media/3696/file/Education%20knows%20no%20border%20-
%20report.pdf  

Universal Design for Learning 

Introduction 
https://udlguidelines.cast.org  

Collection of Resources 
https://inclusive.tki.org.nz/guides/universal-design-for-learning/#strategies-for-action  

Best Practice Guideline 
https://ahead.ie/userfiles/files/shop/free/UDLL%20Online.pdf  

UDL and online teaching 
https://opened.uoguelph.ca/instructor-resources/UD---Best-Practices-for-Online-Learning  
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